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Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
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Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
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Sak 41 /09  Innkalling og sakskart til møte 08.06.2009 - HOS- 
komiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 08.06.2009 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at sakskartet på nettet er merket med feil møtedato, 8. mai i stedet for 8. juni 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møtet 08.06.2009 med merknad 
 
 
 
 

 Sak 42 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 04.05.2009 - HOS- 
komiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 04.05.2009 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 04.05.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
 



 

 Sak 43 /09  Avviksrapport april 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling: 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees.     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering.     
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    
 
 

 

 Sak 44 /09  Tertialstatistikk Bydel Nordstrand - 1. tertial 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:             
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:     
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 

 

 Sak 45 /09  Tertialrapport pr 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 1. tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdoms og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonehemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:             
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 



Til bydelsutvalget:    
Tertialstatistikk 2009 1. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 

 

 Sak 46 /09  Budsjettjustering-Juni 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget.   
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget har på dette stadium ikke avvikende syn til de arbeidsmiljømessige 
beskrivelser som framkommer i denne sak med vedlegg.     
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering for Bydel Nordstrand vedtas for tiltak 
merket ”politiske vedtak”.  

2. De administrative tiltak tas til orientering. 
3. Bydelsdirektøren bes iverksette ytterligere korrektive tiltak hvis denne saks tiltak ikke 

gir den beregnede økonomiske effekt. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen voterte over bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak fikk ble vedtatt med 4 stemmer  (2 H, 1 FrP, 1 V) 
3 stemte i mot (1 KrF, 2 A) 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget. 

 

Sak 47/09  Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2009-2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender handlingsplanen 2009-2011 til behandling i :  
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Handlingsplanen 2009-2011 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 

 

Sak 48 /09  Kommunale - private barnehager 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 



 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 

1. Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
2. Dersom bydelen, på egen hånd, skal utføre et ressurskrevende utredningsarbeid vil 

dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 

vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
  
Møtet   hevet kl. 20.00 
 
 
 
Oslo, 10.06.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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